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NÁZEV: 
 

Jmenování členů školských rad ZŠ zřizovaných městem ZR 
 

 

ANOTACE: 
K 31. 12. 2020 končí tříleté funkční období jmenovaných členů školských rad v základních 
školách ve Žďáře nad Sázavou. Předkládáme návrh na jmenování nových členů školských rad 
pro období 2021 - 2023. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje jmenování členů školských rad v základních školách ve 
Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu. 

Starosta města: Radní města pro oblast školství: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor ŠKSM 

Předkládá: 
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Popis 
Podle § 167 odst. 1, 2 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se na základních, středních a vyšších 
odborných školách zřizuje školská rada umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, 
podílet se na správě školy. 
 
K 31. 12. 2020 končí tříleté funkční období členů školské rady jmenovaných zřizovatelem, 
proto odbor ŠKSM předkládá Radě města jména členů školských rad. 

 
 
 
 
Geneze případu 
První funkční období školské rady v základních školách ve Žďáře nad Sázavou bylo od 1. 1. 
2006, druhé funkční období bylo od 1. 1. 2009, třetí funkční období od 1. 1. 2012, čtvrté 
funkční období od 1. 1. 2015, páté funkční období od 1. 1. 2018, od 1. 1. 2020 bude nové 
tříleté funkční období. 

 
 
Návrh řešení  
Odbor školství, kultury, sportu a marketingu navrhuje v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon) třetinu členů školské rady, které jmenuje zřizovatel: 
 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 - Ing. Josef Klement, Bc. Ilona Machová 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 - Ing. Josef Klement, Bc. Ilona Machová 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4  - Ing. Josef Klement, Mgr. Petr Sedlák 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 – Ing. Josef Klement, Mgr. Petr Sedlák 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
 

• Rada města po projednání schvaluje jmenování členů školských rad v základních školách 
ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu. 

• Rada města po projednání neschvaluje jmenování členů školských rad v základních 
školách ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu. 

 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme schválit jmenování členů školských rad v základních školách ve Žďáře nad 
Sázavou dle předloženého návrhu.  
 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s Ing. Josefem Klementem. 
 
 


